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TEST 
GRUPOWY

W drugim dużym, tegorocznym teście grupowym słuchawek bezprzewodowyh 
sprawdzamy dziewięć modeli o konstrukcji wokółusznej i nausznej.

Wszystkie, z jednym wyjątkiem, są modelami zamkniętymi i żadne z nich nie mają 
systemu aktywnego tłumienia hałasu. Średnia cena oscyluje wokół 500 zł. 

 Tekst: Ludwik Igielski
Współpraca i zdjęcia: Filip Kulpa
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A udio- T ec h nic a  A TH - A R 5BT
Bezprzewodowe udio Techniki ł cz  wykonanie klasy premium 
z klarownym i przestrzennym d wi kiem. obrym szczeg lnie 
w trybie pasywnym. 

Te niezbyt drogie słuchawki wyglądają 
dość luksusowo dzięki estetycznej, 

zakrzywionej formie oraz metalizowanemu 
wykończeniu. Niewielkie rozmiary po złożeniu 
umożliwiają schowanie ich do torby lub nawet 
do kieszeni płaszcza. ATH-AR5BT są oferowane 
w trzech atrakcyjnych i przyciągających wzrok 
kolorach: czerwonym, czarnym i srebrnym. 
Ponadto obsługują Bluetooth 4.1 aptX, AAC, 
SBC, wyposażono je także w technologię NFC, 
która upraszcza parowanie słuchawek z innymi 
urządzeniami pracującymi w tym standardzie. 
Wbudowane w słuchawkę przyciski regulacji 
głośności (w lewej muszli) oraz mikrofon 

OCENA 88%
KATEGORIA SPRZĘTU D  

DYSTRYBUTOR Audio Klan, www.audioklan.pl 
CENA 649 zł

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: zamknięta, wokółuszna
Impedancja (w trybie pasywnym): 39 Ω
Bluetooth: 4.1 (aptX, AAC, SBC)
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 40 kHz
Bateria: litowo-polimerowa
Czas pracy na jednym naładowaniu: 
do 30 godzin pracy i do 1000 godzin 
w trybie czuwania
Futerał: miękki pokrowiec
Kable i przejściówki w komplecie: 
łączówka audio 3,5 mm
Masa*: 236 g
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BT: jasny balans tonalny z niedoborem niższej średnicy i dość 
lekkim basem. Tryb pasywny o wiele bardziej akuratny.

NEUTRALNOŚĆ

Detaliczność przekazu może zadowolić nawet bardziej 
wymagających słuchaczy. 

ROZDZIELCZOŚĆ

Ta cecha nigdy nie była kluczowa w konstrukcjach tej firmy. 
Ale w trybie pasywnym jest nieźle. 

MUZYKALNOŚĆ

Znakomita i zarazem sugestywna.
PRZESTRZENNOŚĆ

Mała moc wbudowanego wzmacniacza ogranicza możliwość 
głośnego grania. Ale skala mikro bardzo dobra.  

DYNAMIKA

Słuchawki nie manifestują specjalnie swojej obecności na 
głowie – to duży plus. 

KOMFORT NOSZENIA (20%)

* - wartości zmierzone

BRZMIENIE (50%) – 8,7 pkt

Jedna z lepszych w tym teście.
IZOLACJA AKUSTYCZNA (20%)

Eleganckie i profesjonalne. W tej cenie nie sposób narzekać.
WYKONANIE (10%)

Przyciski 
sterowania 
i port micro USB 
znajdują się 
w lewej muszli. 
Włącznik – 
w prawej. 

pozwalają na komfortowe sterowanie słuchaw-
kami oraz prowadzenie rozmów telefonicznych. 
Nieco problematyczne było parowanie z uży-
tym w teście DAP-em FiiO M7. Przetworniki 
dynamiczne mają średnicę 45 mm. 
Wbudowany akumulator umożliwia nieprzerwa-
ną pracę słuchawek przez 30 godzin – to dużo. 
Można również użyć odłączanego przewodu 
(o długości 1,2 m), aby skorzystać ze słucha-
wek w trybie pasywnym, co ma niezaprzeczal-
my sens. Razem ze słuchawkami dostarczane 
jest wygodne etui pozwalające na bezpieczne 
ich przenoszenie lub przechowywanie, gdy nie 
są użytkowane przez dłuższy czas.
ATH-SR5BT jest modelem już niebawem 
„wychodzącym”. Jeszcze w tym roku mają go 
zastąpić słuchawki ATH-SR50BT (patrz repor-
taż z IFA 2018 - str. 25).

JAK IZOLUJĄ
Najkrócej rzecz ujmując, bardzo dobrze. W tej 
materii są tak samo dobre jak Sennheisery i ge-
neralnie lepsze od reszty stawki, poza wzor-
cowym w grupie Focalem. Osoby na co dzień 
słuchające muzyki w bardzo głośnym otoczeniu 
powinny jednak sięgnąć po wyższy model, 
wyposażony w aktywne tłumienie hałasu lub… 
poczekać na wspomnianego następcę. 

JAK GRAJĄ
To propozycja dla tych, którzy preferują świeży, 
lekki i otwarty dźwięk – tak bowiem, w najwięk-
szym skrócie, grają japońskie nauszniki. Niskie 
składowe odznaczają się zwartą naturą, są 
dobrze kontrolowane i szybkie, jednak ich potę-
ga czy rozciągnęcie są cokolwiek ograniczone. 
Przynajmniej tak to wygląda w połączeniu BT 
aptX. Bardzo dobrze wypadają soprany – szcze-
gółowe i (aż za) dobrze doświetlone. Szkoda, 
że nie jest ich ciut mniej (można posłużyć 
się korektą przy 10-12 kHz). Zakres tonów 
średnich jest utrzymany w chłodnej tonacji. 
Poszczególne dźwięki są bardzo wyraźne. 
Docenią to przede wszystkim osoby lubiące 
mieć wgląd w strukturę nagrania. 
Jest i druga strona medalu. Wszystko odbywa 
się wiernie i czysto, ale zabrakło emocji i pew-
nego wyrafi nowania. Trzeba jednak przyznać, 
że ATH-SR5BT nie mają żadnych problemów 
z oddaniem zjawisk przestrzennych. Co więcej, 

mogą zaskoczyć dużą, napowietrzoną sceną 
z dobrym – jak na słuchawki – wybudowaniem 
sceny w głąb. 
Dynamika to mocna strona tego modelu, 
o ile zaakceptujemy niezbyt dużą głośność 
maksymalną (po Bluetooth). Słychać właściwą 
rekonstrukcję jej skali i rastra. W trybie pasyw-
nym brzmienie zyskuje na wypełnieniu, staje 
się lepiej zrównoważone, dynamiczne, zaś bas 
nokautuje rywali precyzją. Wówczas te słuchaw-
ki pokazują pełnię możliwości, wskakując na 
podium, obok Focali i Marleyów.

NASZYM ZDANIEM
Hasło „Bezprzewodowo i w najwyższej jakości” 
znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. 
ATH-SR5BT są adresowane do osób, którym 
łagodnie i zbyt ciemno brzmiące Sennheisery 
nie przypadły do gustu, Focale uważają za 
zbyt duże, a Marleye – zbyt niekonwencjonalne 
i niewygodne. 
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